
 

 
Konkurs Nr 14 

Rektor 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 

asystenta  

w grupie badawczo-dydaktycznej 

w Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością 
Instytutu Pedagogiki Specjalnej 

(zatrudnienie na czas zastępstwa) 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

• deklarację przystąpienia do konkursu -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -

http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 

• odpis dyplomu mgr oraz jeśli kandydat posiada dr i dr hab.; 

• deklaracja podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu  

http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 

•  informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w 

wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - 

             http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia 

Opis stanowiska:  

• Prowadzenie ćwiczeń: dydaktyka specjalna, rodzina dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych.  

• badania naukowe 

• aktywność organizacyjna na rzecz Instytutu i Katedry 

• prowadzenie badań naukowych w zakresie wychowania dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie 

• przygotowywanie artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism naukowych; 

• czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych. 

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 

• Dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową – pedagogika  

• minimum tytuł zawodowy magistra;    

• tytuł zawodowy magistra pedagogiki specjalnej uzyskany w ciągu ostatnich 12 lat;  

• udokumentowane doświadczenie pracy jako nauczyciel, wychowawca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej;  

• dorobek naukowy w obszarze pedagogiki specjalnej 

• udokumentowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;  

• Kompetencje miękkie: zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania; 

umiejętność twórczej pracy w zespole,  motywacja do pracy naukowej, gotowość do podnoszenia 

kompetencji,  dyspozycyjność,   komunikatywność, obowiązkowość. 

• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, j. angielskiego na poziomie dobrym.  

 

Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 

Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w 

formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 17 czerwca 2022r. 

Termin zatrudnienia 1 października 2022 r. APS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania 

kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty. 

 

Rektor 

 

                dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS              

       

Warszawa, dnia  16 maja 2022 r. 

http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia
mailto:mkwietniewska@aps.edu.pl

